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ػلل رسیذى . ًاپذیزی اقتػاد ایزاى را ضاّذین سغح تاالتزی اس تحزاى کٌتزل 7937در تیزهاُ  ایي رٍسّا

الوللی ٍ  تیياقتػادی ّای  اگز تحزین. اًذ ٍجِ در هذتی کَتاُ پذیذ ًیاهذُ ّیچ تِ ایي سغح اس تحزاى تِ

ی ٍ تا ضذت دیزتز اها تػاد ایزاى در سهاى ًاهؼلَمپیَست، اق قَع ًویٍتِ  تزجامخزٍج اهزیکا اس سپس 

اتتال تِ در اثز  اقتػاد ایزاى .ضذ ًاپذیزی هی دچار درجاتی اس تحزاى کٌتزل ی تاس ّنتز کن ًاهطخع اها

اًثاضت . ًاپذیزی تَدُ است دیزسهاًی است کِ هستؼذ تحزاى کٌتزل ًَػی گزایص ساختاری اغَالً

ٍ ًیش فضای  ی ًَد خَرضیذی تِ ایي سَ اس آغاس دِّ الوللی اقتػادی تیي ّای آهذّای تحزین پی

فقظ سهاى ٍقَع  ّای اخیز  عی هاُ تزجام خزٍج اهزیکا استیٌی ٍ سپس تحقق  اتتذا پیصگزفتِ در پیِ  ضکل

تاالتزی اس تحزاى  سغَح .اش را افشایص دادُ است چٌیي تحزاًی را تسزیغ کزدُ ٍ ضذت ٍقَع

در اًتظارهاى  اش ًذارین تیٌی پیصکافی تزای  یضٌاختآٌّگی کِ  ًاپذیزی اقتػاد ایزاى تا ضزب کٌتزل

 .است

ٍ تجزتی ی چارچَب هفَْهی  ّای اخیز درتارُ در ایي یادداضت، تا اتکا تز هثاحثی کِ عی سال 

هذار  96کَضن  ستاًی تسیار فطزدُ هیتا  ام، ی اًثاضت سزهایِ در اقتػاد ایزاى پیص کطیذُ سًجیزُ

ی  هثتٌی تز سیشدُ راتغِ ّن تٌذی کٌن، آى ضاى قزار گزفتِ است غَرت دام درکِ اقتػاد ایزاى  را تحزاًی

 . افشا هیاى ضص تحزاى اغلی اقتػاد ایزاى هتقاتالً ّن
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وایص ًی اًثاضت سزهایِ را تِ  چارچَب هفَْهی سًجیزُ ّای تزخی جٌثِ ای اس چکیذُ 7ی  جذٍل ضوارُ

 .دگذار هی
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ی اًثاضت سزهایِ را در قالثی دیگز ػزضِ  ّایی اس چارچَب هفَْهی سًجیزُ جٌثًِیش  7ی  ًوَدار ضوارُ

 .کٌذ هی
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ی  سًجیزُی  ی تحقق ضص حلقِ آیذ، ًحَُ تزهی 7ی  ٍ ًوَدار ضوارُ 7ی  عَر کِ اس جذٍل ضوارُ ّواى

گیزی تذریجی ضص  ّای پس اس اًقالب اغَالً هَجذ ضکل اًثاضت سزهایِ در اقتػاد ایزاى عی سال

ی اًثاضت سزهایِ، ًَع تحقق  ی اٍل اس سًجیزُ در حلقِ. تحزاى اقتػاد سیاسی در ادٍار اخیز ضذُ است

ّایی غیز اس تَلیذ  س راُا ّا توزکشیاتی ثزٍت ٍ هٌاتغ اقتػادی در دستاى اقلیت تِ سیاى اکثزیت تَدُ

ام ًیست، تحزاى ًاتزاتزی گستزدُ در ثزٍت ٍ  جا هحل تحث ، ّوزاُ تا سایز ػللی کِ ایيداراًِ سزهایِ

ی دٍم، ًَع تحقق  در حلقِ. ی ایزاًی را رقن سدُ است جاهؼِخاًَارّای درآهذ ٍ هػزف هیاى 

، ّوزاُ تا سایز ضاىکارًیزٍی ساسی  ارساى ًیزٍّای کار ٍساسی  رٍ هغیغ ساسی ًیزٍی کار ٍ اسایي کاالیی

ی کار ّاگذرم، تِ تحزاى اختالل گستزدُ در تاستَلیذ اجتواػی ًیزٍ جا اس کٌارضاى هی ػللی کِ ایي

ساسی ٍ  رٍ ارساى ساسی عثیؼت ٍ اسایي ی سَم، ًَع تحقق کاالیی در حلقِ. اًجاهیذُ است

جاست، تِ  ام در ایي ا سایز ػللی کِ فزاتز اس تحث، در پیًَذ تسیست ّای هحیظ پذیزساسی ظزفیت زسدست

ی چْارم، رضذ سزعاًیِ ًسثتِ تخػیع  در حلقِ. سیست هٌجز ضذُ است ی هحیظ تحزاى تخزیة فشایٌذُ
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ّای  سَداگزاًِ در تخص) ّای ًاهَلذ دٍلتی تِ فؼالیت ّای خػَغی ٍ دٍلتی ٍ ضثِ هٌاتغ اقتػادیِ تخص

 (دٍلتی ّای دٍلتی ٍ ضثِ ّای ایذئَلَصیک دٍلت در تخص ساسٍتزگدٍلتی ٍ ًیش تقَیت  خػَغی ٍ ضثِ

ی پٌجن، اس سَیی قَت تقاضای  در حلقِ. ی تَلیذ را رقن سدُ است هستقیواً تحزاى تَلیذ ارسش در ًقغِ

هؤثز در تاسارّای هلی تزای هحػَالت خارجی ٍ اس سَی دیگز ًیش ضؼف تقاضای هؤثز در تاسارّای 

تِ تحزاى تحقق ارسش در تاسارّای ( اش ًظز اس ًفت ٍ هطتقات غزف)َالت داخلی الوللی تزای هحػ تیي

تزداری اس اقتػاد هلی تز  ی سزهایِ ی ضطن ًیش غلثِ ًْایتاً در حلقِ. کاالّا ٍ خذهات هٌجز ضذُ است

 .در اقتػاد ایزاى اًجاهیذُ استسدایی  اًثاضتگذاری در اقتػاد هلی تِ تحزاى  سزهایِ

ی اقتػاد سیاسی ایزاى را تِ  اًِگ ّای ضص افشا هیاى تحزاى ی ّن سیشدُ راتغِ 2ی  ًوَدار ضوارُ 

 .کطذ تػَیز هی

 

 

ی اقتػاد سیاسی ایزاى را  گاًِ ّای ضص افشاییِ تحزاى ی ّن گاًِ ّویي هسیزّای سیشدُ 2ی  جذٍل ضوارُ

 .دّذ ضزح هی
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اقتػاد سیاسی ایزاى در پیًَذی تٌگاتٌگ تا  ی گاًِ ّای ضص افشاییِ تحزاى ی ّن گاًِ ایي هسیزّای سیشدُ

 هذار تحزاًی ٌّگاهی. اًذ را تِ دام اًذاختِ کِ اقتػاد ایزاى هذار تحزاًی را خلق کزدُ است 96دیگز  یک

گاًِ هسثة  گاًِ اس عزیق یکی اس هسیزّای سیشدُ ّای ضص گیزد کِ تطذیذ یکی اس تحزاى ضکل هی

گاًِ  یا چٌذ هسیز دیگز اس هسیزّای سیشدُ سپس اس دًٍِ ضَد ٍ گا ّای ضص تطذیذ یکی دیگز اس تحزاى

هذار تحزاًی کِ در  96اس هیاى تز ایي هثٌا،  .ضَد تحزاىًخستیي ّواى پیصِ  اس هسثة تطذیذ تیصًْایتاً 

تَاى  هی 9ی  قزاری کِ در جذٍل ضوارُ تِهذارّای یکن تا سَم،  ام اقتػاد سیاسی ایزاى ضٌاسایی کزدُ

در اقتػاد ایزاى  ی اًثاضت سزهایِ ی سًجیزُ ًخستیي حلقِ در گسستگی هٌتْی تِتسا  چِهالحظِ کزد، 

 .تطًَذ
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ی دٍم  حلقِ گسست در هٌتْی تِتسا  چِدّذ کِ  م تا دّن را ًطاى هیهذارّای چْار 4ی  جذٍل ضوارُ

 .ًذتطَ ی اًثاضت سزهایِ در اقتػاد ایزاى سًجیزُ
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 چْارمی  حلقِ تِ گسست درتَاًٌذ  هیدّذ کِ  را ًطاى هی ّفذّنتا  یاسدّنهذارّای  5ی  جذٍل ضوارُ

 .تیٌجاهٌذی اًثاضت سزهایِ در اقتػاد ایزاى  سًجیزُ



9 
 

 

ی  ِ گسست درحلقِتسا ت چِدّذ کِ  ٍّطتن را ًطاى هی هذارّای ّجذّن تا تیست 6ی  جذٍل ضوارُ

 .ختن ضًَذی اًثاضت سزهایِ در اقتػاد ایزاى  پٌجن سًجیزُ
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ی  حلقِ تِ گسست در تَاًٌذ هیدّذ کِ  ٍضطن را ًطاى هی ًٍْن تا سی هذارّای تیست 7ی  جذٍل ضوارُ

 .هٌجز ضًَذی اًثاضت سزهایِ در اقتػاد ایزاى  ضطن سًجیزُ
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ی اًثاضت سزهایِ اس حذ خاظ  ی سًجیزُ گاًِ ّای ضص ٌّگاهی کِ سغح تحزاى هزتَط تِ یکی اس حلقِ

ی اًثاضت  سًجیزُ ی ی هزتَعِ حلقِ ػیار در گی تواماهکاى گسست ،اها پیطاپیص ًاهؼلَهی تاالتز رٍد

تزیي سغح اس  ی اًثاضت سزهایِ درٍاقغ پاییي ّای سًجیزُ سستگی یکی اس حلقِگ. آیذ سزهایِ پذیذ هی

 .ًاپذیزی ًظام اقتػادی خَاّذ تَد کٌتزلگیزی تحزاى  ی اٍج هزحلِ

آٌّگ سهاًی در  تا چِ ضذت ٍ چِ ضزب گاًِ ٍضص اس هذارّای تحزاًیِ سییک  ایي کِ کذام 

ٍجِ  ّیچ تکطاًٌذ تِ ًاپذیزی تِ سغَح تاالتزی اس تحزاى کٌتزلاقتػاد ایزاى را  هذت ػوالً ی هیاى آیٌذُ

اًَاع ی اس  ا تٌیذُ ی درّن ّای هجوَػِ تَاسى ضکلِ ای هکاًیکی ٍ دتزهیٌیستی ًیست تلکِ ت پذیذُ

در یادداضتی هجشا . ی داردی ایزاًی تستگ عثقاتی ٍ غیزعثقاتی در جاهؼِ قذرت پزضواری اس هٌاسثات

ی  درجِی تأثیزگذاری اًَاع ًیزٍّای عثقاتی تز  ًحَُتٌذی هقذهاتی اس  خَاّن کَضیذ ًَػی غَرت

   .در اقتػاد ایزاى تِ دست دّن گاًِ ٍضص سی ضذگی هذارّای تحزاًی فؼال


